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1

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, por

2

meio do sistema de Web Conferência, RNP, sob a Presidência do Profº. Pedro Antônio de Melo,

3

reuniram-se os docentes: Alexandre Marino Costa, Allan Augusto Platt, Ana Luiza Paraboni, André

4

Luis da Silva Leite, Andressa Sasaki Vasques Pacheco, Bernardo Meyer, Gabriela Gonçalves Vieira

5

Fiates, Helena Kuerten de Salles Uglione, Irineu Manoel de Souza, Joana Stelzer, Kellen da Silva

6

Coelho, Kellen da Silva Coelho, Leandro Dorneles dos Santos, Marcia Barros Sales, Marco Antônio

7

de Moraes Ocke, Marcus Vinicius Andrade de Lima, Mario de Souza Almeida, Raphael

8

Schlickmann, Rebeca de Moraes Ribeiro de Barcellos, Renê Birochi, Ricardo Niehues Buss, Rosalia

9

Aldraci Barbosa Lavarda, Rudimar Antunes da Rocha, Sergio Luis Boeira, Taísa Dias e a técnica

10

administrativa Ana Paula Peres da Silva. Os discentes: Bruna M.O Schneider e Marcelo G. Machado.

11

Justificaram ausência: Alexandre Moraes Ramos, Gerson Rizzatti Jr, Marcos Baptista Lopez Dalmau

12

e Martin de La Martiniére Petroll. A docente: Ani Caroline Potrich encontra-se em licença

13

maternidade. Os docentes: Cibele Barsalini Martins e Maurício R. Serva de Oliveira encontram-se de

14

férias. Os docentes: Claudelino Martins Dias Junior e Marcos Abilio Bosquetti estão em afastamento

15

para Pós-Doutorado. O Prof° Mauricio Pereira está cedido a Prefeitura de Florianópolis. O Profº

16

Pedro Melo, cumprimentou a todos e declarou aberta a reunião. 1. Informes: O Profº Pedro

17

informou sobre a aposentadoria da Profª Marilda e agradeceu a contribuição que ela deu ao CAD. O

18

Profº Pedro comunicou a saída do Profº Marcos para Pós-doc e convidou os colegas a assumir a

19

coordenação de extensão. O Profº Pedro solicitou que os colegas fizessem uma revisão nas suas

20

saídas para Pós-doc. O Profº Raphael se colocou a disposição, caso os colegas tivessem dúvidas

21

sobre os planos de ensino. O Profº Bernardo solicitou aos colegas que preencham o formulário para

22

composição do PAAD. O Profº Pedro solicitou uma inversão de pauta dos itens 2.4 e 2.2 que foi

23

aceito por unanimidade. 2. ORDEM DO DIA. 2.1 Aprovação da ata 360. Não houve discussão e

24

após ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.2 Relatórios de Pesquisa. Relator:

25

Profº Ricardo Buss. a) Aprovação do relatório final de pesquisa do projeto intitulado “Alimentos

26

bons, limpos e justos: ampliação e qualificação da participação da Agricultura Familiar

27

brasileira no movimento Slow Food” que teve como coordenador o professor Renê Birochi. O

28

Profº Ricardo fez o relato e se mostrou favorável à aprovação do relatório final do projeto. Não

29

houve discussão e após ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. b) Participação no

30

projeto de pesquisa intitulado “Inclusão financeira: um estudo a partir da perspectiva do

31

consumidor” que tem como coordenadora a professora Ana Luiza Paraboni. O Profº Ricardo fez o

32

relato e se mostrou favorável à aprovação da participação do projeto. Não houve discussão e após ser

33

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. c) Participação do projeto de pesquisa

34

intitulado “Tecnologias da Indústria 4.0: um panorama sobre o conhecimento e a utilização por

35

parte das indústrias de Florianópolis” que tem como coordenador o professor Leandro Dorneles

36

dos Santos. O Profº Ricardo fez o relato e se mostrou favorável à aprovação da participação do

37

projeto. Não houve discussão e após ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 2.3

38

Projetos de Extensão. Relator Profº Marcos Ocke. O professor Marcos Ocke fez seu relato e

39

informou que foram registrados doze projetos de extensão e cinco registros de cursos de extensão

40

realizados pelos professores do departamento. O Profº Marcos informou que em atividades docentes,

41

cursos, eventos e palestras, tiveram cento e cinco registros, setenta e um revisões de artigos

42

científicos e sessenta e nove publicações em periódicos, livros e evento, vinte e nove participações

43

em eventos externos e vinte e seis registros de prestação de serviços, totalizando trezentas atividades

44

docentes. Não houve discussão e foi aprovado por unanimidade.

45

presenciais na fase dois. O Profº Irineu informou que a fase 2 não é um retorno para todos. O Profº

46

Irineu falou que o retorno, na fase dois, de acordo com a portaria do reitor, deve respeitar as

47

condições ambientais e de distanciamento. O Profº Irineu informou que s foi feita uma escala de

48

trabalho, para que os servidores revezassem e o setor ficasse aberto o dia todo. 2.5 Contratação de

49

novos professores; Edital e aproveitamento de vagas. O Prof. Pedro informou que as vagas da

50

Profª Eloise e Profª Alessandra, já foram preenchidas nos concursos para Professor efetivo do CAD,

51

nas áreas de Produção e Finanças e o concurso de mercadologia para preenchimento da vaga do Profº

52

Moritz, ainda encontra-se em andamento. O Profº Pedro explicou a situação para contratação de

53

professores por novos concursos e solicitou que os colegas se manifestassem. A Profª Andressa falou

54

como presidente da comissão do currículo do curso e informou que ainda não sabia quais áreas

55

precisariam de professores. A Profª Andressa sugeriu que aguardassem a comissão elencar

56

professores e disciplinas. O Profº Renê solicitou a lista de aprovados nos concursos, para conhecer

57

melhor os candidatos. O Profº Pedro disse estar preocupado com as contratações, pois o curso terá

58

dois currículos funcionando paralelamente e o departamento terá demandas que hoje não existem. O

2.4 Retorno às atividades

59

Profº Pedro sugeriu aguardar uma manifestação da PRODEGESP e se fosse necessário, chamaria

60

uma reunião extraordinária. Houve acordo da maioria. 2.6 Espaço Físico do CAD (Comissão do

61

Espaço Físico). O Profº Bernado apresentou slides com a planta baixa do CAD, informando a sala

62

que cada Professor iria ocupar, havendo consenso nas discussões e nas alterações propostas. O Profº

63

Pedro agradeceu a todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a ser discutido, eu Ana Paula

64

Peres da Silva, lavrei a presente Ata.

